
 

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM 
                                                         W GRUPIE  I w roku szkolnym 2016-2017 

  
Zadanie -cel  TEMATYKA TERMIN REALIZACJI OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 

 
ZEBRANIA Z 
RODZICAMI, 

PEDAGOGIZACJA 

1. Zebranie organizacyjne 
- podpisanie oświadczeń i upoważnień przez rodziców 
- przypomnienie statutu przedszkola, organizacji pracy 
przedszkola 
- zapoznanie z koncepcją i planem pracy przedszkola, 
programem wychowawczym i profilaktycznym- wspólna 
analiza, wniesienie uwag i propozycji- dyskusja 
- przedstawienie programu przedszkola zawartego w podstawie 
programowej, przedstawienie książek pomocniczych – dyskusja 
- przedstawienie przedsięwzięć, akcji, 
- przypomnienie procedur i regulaminów obowiązujących w 
przedszkolu 
- przypomnienie praw i obowiązków dziecka, przedstawienie 
wypracowanego kodeksu grupy, 
- wybór trójki grupowej 
-przedstawienie propozycji uroczystości przedszkolnych i w 
środowisku 
- opracowanie harmonogramu współpracy z rodzicami i 
środowiskiem 
- wypracowanie szczegółowego rozkładu dnia 
- analiza wyprawki przedszkolnej opracowanej przez radę 
pedagogiczną 
-przedstawienie arkusza do badania gotowości szkolnej, 
podpisanie akceptacji przez rodziców 
- przypomnienie o przyniesieniu zaświadczenia od  lekarza na 
zajęcia  korekcyjne 
- podpisanie zgody na uczęszczanie dziecka na zajęcia z religii 
- oczekiwania rodziców- dyskusja 
- wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy- propozycje i uwagi 
rodziców 

IX2016 R. Bartoszyk 



 

–  sprawy różne 
–  przedstawienie referatu-Rola aktywności ruchowej w 
edukacji przedszkolnej 
- zakończenie zebrania wnioskami ustalonymi wspólnie z 
rodzicami do dalszej pracy 
 

1. Zapoznanie rodziców z wypracowanymi materiałami 
- przedstawienie wstępnej obserwacji i podziału na grupy, 
kierunki pracy z dzieckiem 
- przestawienie wyników wstępnej diagnozy gotowości 
szkolnej 
- przedstawienie zakresu badania osiągnięć edukacyjnych dzieci 
w bieżącym roku szkolnym, wyjaśnienie celu tych badań 
-zapoznanie z kartami pracy dziecka służącymi do tego badania 

      - sprawy różne 
 

         IX 2016 M.Czapla 

2. Podsumowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej 
za pierwsze półrocze 

- diagnoza i ocena stopnia realizacji zadań wynikających z 
programu pracy przedszkola i Statutu – sukcesy, trudności 
- analiza bezpieczeństwa dzieci w grupie 
- analiza współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym 
-sprawozdanie z przebiegu zajęć specjalistycznych, efekty 
-poinformowanie o realizacji podstawy programowej 
- analiza przeprowadzonych konkursów 
- analiza przeprowadzonych akcji i projektów zewnętrznych 
- przedstawienie wyników drugiej obserwacji dziecka- grupy, 
kierunki pracy 
- przedstawienie wyników badań umiejętności dzieci z 
wybranego obszaru edukacyjnego oraz kart pracy do badań w 
drugim półroczu 
- dyskusja 
- sprawy różne 
-wnioski i uwagi rodziców do dalszej pracy 

 

I-II 2017 M.Czapla 



 

3. Zapoznanie rodziców z diagnozą przedszkolną 
- przedstawienie rodzicom wyników diagnozy końcowej 
- wręczenie rodzicom informacji o gotowości dziecka do 
podjęcia nauki w szkole 
- sprawy różne 

IV 2017 R. Bartoszyk 

4. Zebranie podsumowujące pracę wychowawczo – 
dydaktyczną za drugie półrocze 

- ewaluacja programów i planów realizowanych w grupie 
- analiza bezpieczeństwa dzieci w grupie 
- analiza współpracy z rodzicami  i środowiskiem lokalnym 
- sprawozdanie z przebiegu zajęć specjalistycznych i zajęć 
dodatkowych 
- poinformowanie o realizacji treści podstawy programowej 
- analiza przeprowadzonych konkursów 
- analiza przeprowadzonych akcji i projektów zewnętrznych 
- przedstawienie wyników obserwacji końcowej 
- przedstawienie wyników badań umiejętności dzieci, sukcesy, 
trudności 
- ocena współpracy z rodzicami 
- podziękowanie rodzicom za współpracę 

 

VI 2017 R. Bartoszyk 
M.Czapla 

WŁĄCZANIE 
RODZICÓW DO 

ORGANIZOWANIA 
WYDARZE Ń, W 

KTÓRYCH BIOR Ą 
UDZIAŁ DZIECI 

1. Tup,tup,tup przedszkolakiem jestem już – spotkanie  otwierające 
rok przedszkolny 31.VIII 2016r. R. Bartoszyk 

M.Czapla 

2. Baloniki z marzeniami– uroczyste obchody Dnia Przedszkolaka 
21.IX2016 R.Bartoszyk 

3.Jesienny piknik-zabawy z rodzicami w plenerze 
 IX-X.2016 R. Bartoszyk,M.Czapla 

4. Dziś chłopaki święto mają i dziewczynki pamiętają – 
uroczystość z okazji Dnia Chłopaka 30. IX.2016 M.Czapla 

5.Pokochaj pluszowego misia -uroczystość z okazji Światowego 
Dnia Pluszowego Misia 25.XI.2016 M.Czapla 



 

1. W krainie czarów i wróżb– zabawy , konkursy 
andrzejkowe XI.2016 R.Bartoszyk 

2. Witaj Święty Mikołaju- spotkanie z Mikołajem 
XII 2016 R.Bartoszyk 

3. Zauroczeni Jezusem-jasełka w grupie 
XII 2016 M.Czapla, R.Bartoszyk 

4. Niezła to gratka mieć babcię i dziadka-uroczystość 
w grupie I-2017 R. Bartoszyk 

5. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy-część 
artystyczna w TDK I-2017 M.Czapla 

6. W karnawale same bale– bal przebierańców 
 

I-II 2017 
                 

M.Czapla 
 

12.Walentynki,walentynki dla chłopczyka i dziewczynki-zabawy 
walentynkowe w grupach II 2017 M.Bartoszyk 

13.Święto kobiet małych i dużych-uroczystość w grupie 
             III 2017 R. Bartoszyk 

14.Korowód z Marzanną-  powitanie wiosny 
III 2017 R.Bartoszyk 

15.Spotkanie ze zmartwychwstałym- uroczystość wielkanocna 
IV2017 R. Bartoszyk 

16.Mali ekolodzy potrafią dbać o środowisko– uroczystość z okazji 
Światowego dnia Ziemi IV 2017 M.Czapla 

 
17.-Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzu-hepening IV 2017              M.Czapla 

 
18.Magiczna kraina-Apel Jedyneczki 

 
              V 2017 

 
R.Bartoszyk 



 

19.Spartakiada sportowa podczas udziału w Turnieju Miast i Gmin 
V-2017   M.Czapla 

20.Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną-udział 
w przemarszu 

 

V- 2017 
 
               

M.Czapla 
 
 

21.Tatę i mamę kochamy,życzenia im składamy- dzień mamy i 
taty,piknik rodzinny   V-VI2017 M.Czapla 

   
22.Wszystkie dzieci nasze są  – uroczystość z okazji Dnia Dziecka VI 2017 R.Bartoszyk 

23.Szkoła wzywa nas– uroczyste pożegnanie przedszkola dla dzieci 
kończących przedszkole VI 2017  

M.Czapla 

ZAJĘCIA  
OTWARTE, 

WARSZTATY 
 

 
 
1.Udział rodziców w zajęciu otwartym 
2. Mamo,tato poćwicz ze mną– zajęcia popołudniowe z udziałem 
rodziców i dzieci,wykorzystanie ruchowych metod aktywizujących 
3. zapraszanie rodziców na zajęcia,babć i dziadków na uroczystości 

 
 
 

XI2017 
III 2017 
cały rok 

 
 

 
R.Bartoszyk 

M.Czapla 
M.Czapla, R.Bartoszyk 

DRZWI  OTWARTE  
DLA  RODZICÓW 

1. Systematyczne informowanie rodziców o zadaniach 
wychowawczych i kształcących realizowanych w 
przedszkolu: 
-aktualizacja informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców, 
-konsultacje , 
-porady, 
-materiały na stronę internetową 

 

 
    

      Cały rok 
 
 
 

 
 
 

R. Bartoszyk 
M.Czapla 

WSPIERANIE 
ROZWOJU 
DZIECKA 

ZDOLNEGO I Z 
DYSFUNKCJAMI 

1. Angażowanie dzieci i rodziców do udziału w 
konkursach na terenie przedszkola w celu wspierania 

aktywności twórczej dzieci 
-Moje bezpieczne Wakacje 2016-prace plastyczne wykonane 
techniką  fotografii 
- Sportowa rodzinka-konkurs fotograficzny dla dzieci i 

 
 
 

          IX-X 2016      
       

X 2016                                        

       
  
        

 M.Czapla 
 

R.Bartoszyk         



 

rodziców 
2. Angażowanie dzieci z rodzicami do udziału w 
konkursach organizowanych w środowisku lokalnym 

- konkurs piosenki w ramach kiermaszu ekologicznego 
- Przegląd Piosenki Przedszkolnej w TDK 
 

3. Ukazywanie dzieci zdolnych podczas występów na 
terenie przedszkola 

- Apele jedyneczki – Rozwijanie umiejętności i uzdolnień 
dzieci 
- Jedynkowe talenty – rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
dzieci 
-Brzechwolandia-konkurs recytatorski 

4. Ukazywanie dzieci zdolnych podczas konkursów na 
terenie przedszkola 

     - Wzorowy przedszkolak – zdobycie odznaki za respektowanie  
w      grupach Kodeksu Dobrego Zachowania 

- Pięknie czytam – kontynuacja konkursu czytelniczego 
- Już liczę- kontynuacja kangurka matematycznego 
 

5. Udział dzieci w akcjach społecznych i działaniach 
charytatywnych organizowanych przez przedszkole 

- Paczka dla zwierzaczka – akcja we współpracy z Urzędem 
Miasta i MSD 
- Pomóż dzieciom przetrwać zimę- zbiórka żywności 
–  Zbiórka plastikowych nakrętek na hospicjum Santa Gala 
–  Sprzątanie Świata-Podaj dalej...drugie życie odpadów 

 
 
 

IV 2016   
   I 2017          

 
         
           

Wg harmonogramu apeli 
Cały rok 

 
 

V-VI 2017 
 
 

V-VI 2017 
 

V-VI 2017 
V-VI 2017 

 
 
 

XII 2016 
  

XII 2016 
Cały rok 
IX 2016 

 
 
 

  R.Bartoszyk         
R.Bartoszyk 

 
 
 

R.Bartoszyk 
 

M.Czapla 
 

R.Bartoszyk, M.Czapla 
 
 

M.Czapla 
 

M.Czapla, R.Bartoszyk 
M.Czapla 

 
 
 
 

M.Czapla 
    

M.Czapla 
M.Czapla 
M.Czapla 

WYCIECZKI 1. OSiR Tomasowia- zwiedzanie pomieszczeń 
2. Klub fitness,siłownia-zabawy ruchowe 
3. Klub karate-pokazy 
4. Tylko pamięć została-odwiedzanie miejsc pamięci 
narodowej 
5. Pierwsza wizyta w szkole- Od piwnicy aż po 
strych,zwiedzanie budynku,pomieszczeń 
6. Oglądanie przez dzieci przedstawienia w wykonaniu 

X 2016 
I pół 2016 
III 2017 

X-XI 2016 
 

IV 2017 
 

V 2017 

R.Bartoszyk 
M.Czapla 

R.Bartoszyk 
R.Bartoszyk 

 
R.Bartoszyk 

 
R.Bartoszyk 



 

uczniów szkoły 
7. Wspólna wyprawa uczniaków i przedszkolaków -
zabawy integracyjne w plenerze(park miejski) 
8. Tworzymy zgrany zespół-wspólne zajęcia 
przedszkolaków i dzieci klas I w szkole 
9. Praca strażaka- spotkanie ze strażakami, zwiedzanie 
remizy OSP 
10. Muzyczny Dzień– Zwiedzanie szkoły muzycznej 
11. Poznajemy Roztocze-  wycieczka krajoznawcza 
12. Wizyta w bibliotece szkolnej-spotkanie z 
bibliotekarką,czytanie książek dzieciom 

 
IV -V 2017 

 
V 2017 

 
V 2017 

 
V 2017 
VI 2017 
V 2017 

 

 
M.Czapla 

 
M.Bartoszyk 

 
M.Czapla 

 
M.Czapla 

M.Czapla, R.Bartoszyk 
M.Czapla 

 
KONTAKTY 

INDYWIDUALNE Z 
RODZICAMI 

1. Przekazywanie rodzicom  informacji  dotyczących 
wspomagania rozwoju dziecka – rozmowy indywidualne 

-     informowanie rodziców o postępach dziecka 

Pierwszy  poniedziałek  
miesiąca i ostatnia środa 

miesiąca 

R.Bartoszyk 
M.Czapla 

GAZETKA 
INFORMACYJNA 
DLA RODZICÓW, 

STRONA 
INTERNETOWA 
PRZEDSZKOLA,  

ARTYKUŁ 

 
1. Ważne ogłoszenia i informacje 
2. Wystawki prac dzieci 
3. Teksty piosenek i wierszy na stronę internetowa 
4. Kodeks grupy 
5. Informator Jedyneczki 

 
 
 

Cały rok 

 
 
 
     R. Bartoszyk 
     M.Czapla 

UDZIAŁ 
RODZICÓW W 
PRACACH NA 

RZECZ 
PRZEDSZKOLA 

1. Pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych 
2. Szycie strojów i udział w dekoracji do uroczystości 
3. Sponsorowanie i przygotowywanie poczęstunku 
4. Zachęcanie rodziców do udziału w konkursach 
rodzinnych 
5. Czytać każdy może  zachęcanie do uczestnictwa  w 
akcji Cała Polska czyta dzieciom,udział rodziców i 
absolwentów przedszkola 
6. Akcja dekoracja – angażowanie rodziców do zakupu 
potrzebnych akcesoriów umożliwiających samorzutny 
rozwój dziecka ,przyniesienie akcesoriów sportowych 
7. Udział w akcjach charytatywnych 
8. Udział w kiermaszach mających na celu zbieranie 
funduszy na zakup sprzętu na plac zabaw 
9. Kącik pytań i odpowiedzi- tablica dla rodziców 

Cały rok 
R. Bartoszyk 

M.Czapla 



 

WSPÓŁPRACA  
ZE 

ŚRODOWISKIEM 

 
1. Bezpieczne ferie-spotkanie z przedstawicielami 
Powiatowej Komendy Policji 
2. Uczymy się pomagać i ratować – nauka 
podstawowych zasad pierwszej pomocy                                                                         
3. Bezpieczni na spacerze – praktyczna nauka 
przechodzenia  przez jezdnie wraz z zaproszoną Policją 
4. Bezpieczni w kontaktach ze zwierzętami-spotkanie z 
lekarzem weterynarii 
5. Bezpieczne wakacje – pogadanka przedstawiciela 
Straży Pożarnej na temat zdarzeń sprzyjających 
powstawaniu pożaru 
6. Bezpieczni w lesie – spotkanie z leśnikiem 

 
I 2017 

 
IX-X 2016 

 
IX 2016 

 
XI 2016 

 
VI 2017 

 
 

IV-V 2017 

 
M.Czapla 

 
R.Bartoszyk 

 
M.Czapla 

 
R.Bartoszyk 

 
M.Czapla 

 
 

M.Czapla 
 

 
 Opracowano i zatwierdzono  na zebraniu rodziców w dniu  07.09.2016r                                                                
 


